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Wanneer  God spreekt,  zijn  Zijn woorden bindend – ze  zijn  als  een 
contract dat niet verbroken kan worden. Hij zegt altijd exact wat Hij bedoelt, 
Hij liegt nooit en zegt nooit: ‘Oeps, Ik ben van gedachten veranderd.’

Hebreeën 1:3 zegt: ‘Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord,’   en 
Psalm 89:35 zegt: ‘Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen  
gekomen is, niet veranderen.’

Dit  hele  universum  wordt  bijeengehouden  door  de  kracht  van  Gods 
woorden. Het was Zijn woord dat de aarde en elk levend wezen erop schiep en 
door Zijn woorden schiep Hij Adam en Eva. Hij maakte hen nóch enig ander 
deel  van deze  wereld  met  zijn  handen; Hij  sprak het  tot  aanzijn.  Toen, 
nadat hij alles had geschapen, zei Hij:

En  God  zegende  hen  en  God  zei  tegen  hen:  Wees  vruchtbaar,  word  
talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee,  
over de vogels  in de lucht  en over al  de dieren die over de aarde kruipen.  
(Genesis.1:28)

Hij gaf de volledige heerschappij aan Adam en Eva. Toen Hij zei: ‘Ik 
geef je autoriteit en heerschappij,’  nam Hij Zijn macht – Zijn recht om te 
heersen en de controle over de aarde te hebben – en gaf het aan fysieke 
mensen. In zekere zin schakelde Hij zichzelf uit bij het heersen over de aarde

Ik weet dat dit een nieuw rimpeltje  zal veroorzaken in de hersens van 
sommigen van jullie, maar het is waar en het antwoord op vele vragen die Gods 
soevereiniteit betreffen. In de serie die ik deze maand uitzend van Gospel Truth,  
getiteld  Het  Woord  Is  Vlees  Geworden,  onderwijs  ik  meer  over  Gods 
soevereiniteit en wat dat voor je betekent.

In Psalm 15:4, zegt de Bijbel dat de goddelijke mens zal zweren tot zijn 
schade en niet veranderen. Het woord goddelijk  betekent: zoals God. God zal 
zweren tot Zijn schade en niet veranderen. Dus,  wanneer Adam en Eva God 
ongehoorzaam zijn, overtreedt Hij Zijn woord niet om de mens te redden 



van de vreselijke problemen die zouden komen als gevolg van hun beslissingen. 
De mens werd deze aarde gegeven om mee te doen naar hun goeddunken.

Maar het kwam voor God niet als een verrassing; Hij wist dat het 
zou  gaan  gebeuren  en  had  al  een  plan  om de  mens  met  Zichzelf  te 
verzoenen.

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene,  
veel meer zullen zij  die de overvloed van de genade en van de gave van de  
gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk door Jezus 
Christus.  18 Zoals dus door één overtreding  de veroordeling gekomen is over  
alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade 
over  alle  mensen  tot  rechtvaardiging  van  het leven.  19 Want  zoals  door  de 
ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo  
zullen  ook  door  de  gehoorzaamheid  van  de  Ene  velen  als  rechtvaardigen  
aangemerkt worden.  (Romeinen.5:17-19)

In  Openbaring  13:8  staat:  ‘En  allen  die  op  aarde  wonen,  zullen  het  
aanbidden,  althans  van  wie  de  namen niet  zijn  geschreven  in  het  boek  des  
levens van  het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.’  
(onderstreping door Andrew)

Deze teksten beantwoorden twee erg belangrijke vragen: Eén,  waarom 
moest Jezus naar de aarde komen, en twee, als het nodig was voor Hem om te 
komen, waarom wachtte God dan 4000 jaar om Hem te laten komen?

Het was een mens – een fysiek mens – die de autoriteit over de aarde van 
God had gekregen. Zodra de mens zich liet misleiden en zich onderwierp aan de 
macht van satan, werd hij, in zekere zin, mede-erfgenaam met de duivel. Satan 
moet door een mens heen werken. De mens, door zijn fysieke lichaam, gaf satan 
autoriteit over deze aarde.

Daarom  was  het  nodig  dat  een  mens  met  een  fysiek  lichaam  deze 
autoriteit  weer  terug  zou  nemen.  God  moest  een  mens  worden,  om  de 
autoriteit te worden gegeven om het oordeel over de aarde uit te voeren: 
‘en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon  
des  mensen  is.’  (Johannes  5:27)  God  kan  Zijn  woord  niet  verbreken  of 
veranderen, dus werd Hij beperkt te handelen binnen het woord dat Hij al had 
gesproken.

Maar waarom duurde het 4000 jaar? Hier is de logica: Toen God 
de  eerste  mens  schiep,  zei  Hij: ‘Laten  Wij  mensen  maken  naar  Ons  beeld 



(Genesis.1:26). Hij sprak letterlijk Adams lichaam tot aanzijn. Op dat moment 
had Hij legaal recht om dat te doen, omdat Hij de autoriteit over de aarde nog 
niet aan de mens had gegeven.

Maar zodra Hij de autoriteit aan de mens had gegeven, kon hij hem 
niet meer buiten beschouwing laten.  De laatste Adam, Jezus, zou nog 
door God tot aanzijn moeten worden gesproken, maar Hij zou door 
de mens heen moeten spreken.  God was niet langer direct Degene die 
de controle heeft, en een mens zou de stem van Zijn woorden moeten 
worden. Psalm 115:16 legt uit:  De hemel, de hemel is van de HEERE,  
maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.

Dat is een sterke uitspraak. Met andere woorden, alles buiten de aarde behoort 
aan God, maar de aarde gaf hij aan de mensenkinderen. God had Zichzelf letterlijk 
beperkingen opgelegd door Zijn eigen woorden.  Hij moest door mensen heen 
werken en er waren weinigen gevoelig genoeg om Hem in hun hart te verstaan en te 
profeteren wat zij hadden gehoord.

God moest de nieuwe Adam scheppen door woorden te spreken door mensen 
met  een fysiek lichaam.  Galaten 4:4 zegt,  “ Maar toen de volheid van de tijd  
gekomen was, zond God Zijn Zoon uit,” Als je dat gaat bestuderen, betekent het op 
het juiste moment. Tot dat moment waren nog niet alle profetieën uitgesproken. 
Jezus kon nog niet komen, totdat alles wat gezegd moest worden, gezegd was.

Bij voorbeeld: er moest worden geprofeteerd dat Jezus uit een maagd zou 
worden geboren. Dat was cruciaal, omdat Jezus niet gewoon een goed mens zou zijn 
– Jezus was God, gemanifesteerd in het vlees. Door Maria ontving Jezus een fysiek 
lichaam, maar het was het bloed van God de Vader dat in Hem stroomde. Hij was 
zowel God als mens.

Maria zei  tegen de engel:  ‘Hoe zal  dat mogelijk zijn,  aangezien ik geen  
gemeenschap heb met een man? 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De  
Heilige  Geest  zal  over  u  komen  en  de  kracht  van  de  Allerhoogste  zal  u 
overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods  
Zoon genoemd worden.’ (Lukas 1:34-35)

Dit is, wat ik geloof, dat er gebeurde: Maria vroeg: ‘Hoe zal dat mogelijk 
zijn?’ Ze betwijfelde niet of het mogelijk was; ze vroeg alleen naar de wijze waarop. 
En de engel zei dat het woord van God het onvergankelijk zaad is: ’Alle woorden 
die gedurende een periode van 4000 jaar zijn uitgesproken door honderden 
mensen,  gaan in  jou zwanger  worden.’  1 Petrus  1:23  zegt:  ‘U,  die  opnieuw 



geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en 
eeuwig blijvende Woord van God.’

Het Griekse woord voor ‘zaad’ in deze tekst is spora. Het komt van dezelfde 
stam als het woord  sperma,  wat spreekt over het zaad van een man. De maagdelijke 
geboorte van Jezus was volkomen natuurlijk in elk opzicht met uitzondering van één 
ding: Het was niet het zaad van een man. Het zaad was het woord van God.  Het 
Woord is vlees geworden! Alles wat over Jezus was geprofeteerd werd het spora, 
ofwel het zaad.

Of het nu letterlijk is of symbolisch, ik geloof dat ieder van ons een geestelijke 
baarmoeder heeft. We ontvangen bovennatuurlijke woorden van God – het zaad van 
de wonderen die we nodig hebben – en we mediteren hierop totdat we er zwanger 
van worden, totdat we de resultaten ervan zien in onze harten.  Dan,  als we ze 
kunnen zien, spreken we ze tot aanzijn. Hierover sprak Jezus in Markus 11:23:

‘Want voorwaar Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven  
en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij  
zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.’

Gods Woord leeft  en is  levend.  Zijn  Woord is  gezondheid  voor  al  je 
vlees, en leven voor hen die het vinden. Hij zendt Zijn Woord om te genezen en 
te bevrijden van elke vernietiging en meer. En voor degenen die Zijn woorden 
in hun harten bewaren, en het zaad de gelegenheid geven om geboren te 
worden,  zij  zullen  na  verloop van tijd  de  manifestatie  zien  van wat  zij 
geloven en spreken.

Wat ik hier heb geschreven, is maar een klein gedeelte van het onderwijs 
over  dit  onderwerp.  Maar  tijdens  een  Gospel  Truth  Seminar heb  ik  in  een 
vijfdelige serie hierover onderwezen, getiteld: The Word became flesh. Jamie en 
veel medewerkers van mijn staf vertelden me dat dit het beste was wat ik ooit 
over  dit  onderwerp  had  onderwezen.  Van  deze  serie  hebben  we  een  album 
gemaakt en het is beschikbaar voor je als een live opgenomen DVD-album. Dit 
onderwijs is  ook beschikbaar op CD en op DVD met  opnames van de TV-
uitzendingen.

Om te bestellen,  ga je naar onze website:  www.awme.net, of bel je onze 
Helpline: +44(0)1922473300, of vul je het formulier in en stuur dat naar ons op.

Gods Zegen,

Andrew en Jamie 


